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ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ

Η KYMCO είναι μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες scooter και μοτοσυκλετών 
στον κόσμο.
Ιδρύθηκε το 1963 στην Taiwan με την συνεργασία της HONDA Ιαπωνίας. Από 
το 1992 αρχίζει η προσπάθεια καθιέρωσης των μοτοποδηλάτων παραγωγής της 
εταιρείας με το σήμα KYMCO.  Σήμερα η KYMCO διαθέτει 3 εργοστάσια στην Taiwan 
όπου απασχαλεί περίπου 3.100 εργαζόμενους. Ακόμα έχει ιδρύσει εργοστάσια στην 
Ινδονησία, την Κίνα, τις Φιλιππίνες και την Ν. Αμερική, μέσω των οποίων καλύπτει 
τις ανάγκες των τοπικών αγορών. Η ημερήσια παραγωγή μόνο των εργοστασίων της 
Taiwan ξεπερνά τα 2.000 τεμάχια (800.000 τεμάχια τον χρόνο).
Όλα τα προϊόντα της KYMCO κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα διαχείρισης 
ποιότητας ISO 9001 και ISO 13485 ενώ τα εργοστάσια καλύπτουν τα πρότυπα 
περιβαντολλόγικης διαχείρισης ISO 14001.
Σε ολόκληρη τη διαδικασία παραγωγής, διανομής και στήριξης μετά την πώληση, 
εφαρμόζονται τα πρότυπα TPM (Total Poductive Management) και TQM (Total 
Quality Management). Η παραγωγή των εργοστασίων είναι καθετοποιημένη σε 
μεγάλο βαθμό, καθώς κατασκευάζουν εξ’ ολοκλήρου πλαίσιο, κινητήρα, πλαστικά, 
και άλλα περιφερειακά εξαρτήματα ελέγχοντας έτσι την ποιότητα των προϊόντων σε 
κάθε φάση της παραγωγικής διαδικάσίας.
Η KYMCO διαθέτει αυτοδύναμα τμήματα σχεδίασης, έρευνας και εξέλιξης με 
αποτέλεσμα σήμερα να είναι σε θέση να κάνει εξαγωγή τεχνολογίας στην παγκό-
σμια αγορά του μοτοποδηλάτου.
Από το 1922 η KYMCO επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην Ευρωπαϊκή αγορά, 
ξεκινώντας αρχικά από την Ιταλία τη Γερμανία και την Ισπανία. Στην Ελλάδα η 
ΚYMCO κάνει την εμφάνισή της το 1993, με εξαιρετική επιτυχία αρχικά κυρίως στον 
χώρο των ενοικιαστών ο οποίος απαιτεί υψηλά standard ποιότητας και αξιοπιστίας. 
Στην παρούσα χρονική στιγμή το δίκτυο διανομής της KYMCO στην Ευρώπη έχει 
αναπτυχθεί σε όλες τις σημαντικές αγορές μοτοποδηλάτου (Ιταλία, Γερμανία, 
Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία, Πορτογαλία, Ελβετία, Ουγγαρία, 
Ρουμανία κλπ.) Σε κάποιες από αυτές τις αγορές, όπως της Ιταλίας, η KYMCO 
πρωταγωνιστεί και βρίσκεται στις υψηλότερες θέσεις των πωλήσεων.
Όλα τα μοντέλα που προορίζονται για την Ευρωπαϊκή αγορά σχεδιάζονται πλέον 
στο νέο τμήμα σχεδιασμού της KYMCO που λειτουργεί στην Ιταλία και καλύπτουν 
τις πιο αυστηρές προδιαγραφές που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα για τα 
δίκλυκα. Τα τελευταία χρόνια η KYMCO έχει δώσει ιδιαίτερη προσοχή και στην 
κατασκευή ηλεκτροκίνητων οχημάτων MOBILITY.

Οι φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στην έκδοση αυτή προορίζονται για διεθνή 
χρήση. Επειδή όμως όλα τα προϊόντα δεν διατίθενται σε όλες τις αγορές, η KYΜCO 
διατηρεί το δικάιωμα να επιφέρει αλλαγές σε λεπτομέριες που αφορούν τεχνικά 
χαρακτηριστικά και εξοπλισμό αυτών, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις 
συνθήκες της εκάστοτε τοπικής αγοράς. Για το λόγο αυτό συμβουλευτείτε τον 
επίσημο διανομέα ή τοπικό έμπορο της KYMCO, ο οποίος θα σας ενημερώσει για τα 
τρέχοντα χαρακτηριστικά  και τον εξοπλισμό των προϊόντων.

Η KYMCO δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη.

MOTO TREND Α.Ε.
ΑΘΗΝΑ: Βρυουλών 56, Νέα Φιλαδέλφεια, Τηλ: 210 258 5991-2
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Αχελώου 7, Τηλ: 2310 530 728
Δίκτυο συνεργατών στο: 800 11 20025
www.kymcohealthcare.gr 
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K-ACTIVVIVIO

• Άνετη αναδιπλούμενη και ρυθμιζόμενη πλάτη
• Ρυθμιζόμενο μήκος  μηχανισμού κατεύθυνσης (joystick) αλλά και
  μετακίνησης στο πλάι για  μεγαλύτερη ελευθερία κίνησης των χεριών
• Εύκολα προσαρμόσιμα υποπόδια σε όποια
  γωνία αλλά και μήκος χρειαστεί
• Συμπαγή λάστιχα
• Στάνταρ αξεσουάρ κράσπεδου αναρρίχησης
• 32km αυτονομία
• Δύο κινητήρες 450W
• Ρυθμιζόμενα υποβραχιόνια σε ύψος και μήκος

  Η Vivio έχει περάσει το ISO 7176-19 για την  καταλληλότητα
  χρήσης σαν θέση μέσα σε αυτοκίνητο.

• Ρυθμιζόμενη πίσω ανάρτηση
• Προγραμματιζόμενο σύστημα για προσαρμοσμένη οδήγηση
• Άνετη ρυθμιζόμενη σε πολλαπλές γωνίες πλάτη
• Ρυθμιζόμενο μήκος  μηχανισμού κατεύθυνσης (joystick) αλλά και
  μετακίνησης στο πλάι για μεγαλύτερη ελευθερία κίνησης των χεριών
• Πολλαπλά προσαρμοζόμενη σε μήκος και πλάτος
  θέση οδήγησης
• 10 km/h τελική ταχύτητα
• 50Ah μπαταρίες
• 44 km αυτονομία

  Το K-Activ έχει περάσει το ISO 7176-19 για την καταλληλότητα
  χρήσης σαν θέση μέσα σε αυτοκίνητο.
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TYPE VIVIO K-ACTIV

Το ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο της  KYMCO Healthcare, VIVIO, έχει σχε-
διαστεί ώστε να παρέχει ευελιξία και άνεση στην μετακίνηση καθώς και 
χαρακτηριστική ευκολία στην αποσυναρμολόγηση ώστε να τοποθετείτε 
με ευκολία στο αυτοκίνητο. Η αναδιπλούμενη και ρυθμιζόμενη πλάτη, τα 
συμπαγή λάστιχα των τροχών και το αξεσοάρ κράσπεδου αναρρίχησης 
είναι κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά του VIVIO.

Το  K-ACTIV της KYMCO Healthcare προσφέρει άνεση, απόδοση και 
ανεξαρτησία. Με τις πολλαπλές ρυθμίσεις που προσφέρει το συγκεκριμένο 
ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε είδους ανάγκη. 
Το K-ACTIV είναι σχεδιασμένο ώστε να κάνει ελιγμούς με χαρακτηριστική 
ευκολία επιτρέποντας τον αναβάτη να κάνει χρήση τόσο σε εξωτερικούς 
όσο και εσωτερικούς χώρους.


